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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

20. april 2018

Høring om å stenge 
privat barnevern ute 
NHO Service og Handel, samt vår medlemsbedrift Aleris,
deltok i høringen i Stortingets familie- og kulturkomite 19.
april. Vårt fokus var konsekvenser av Ap forslag om å stenge
private ute fra all drift av barnevern i Norge. 

Les mer

  

Sterk og klar Erna 
Statsminister Erna Solberg fikk denne
uken med seg Arbeid & Inkluderings
Fagkonferanse, og hun roser arbeidet
som blir gjort for å få flere ut i jobb. Se
film 

Se film

Kolonial er årets

beste 
Kolonial er kåret til Årets Retailer.
Torsdag kveld var gleden stop for Mats
André Kristiansen (til høyre),
markedsdirektør i Kolonial. I midten Leif
Bache-Mathiesen, fagsjef for Handel i
NHO Service og Handel. 

Les mer

Dropper plast 
Til sommeren skal jordbær komme i
pappkurver. Dette vil redusere
plastbruken med 40 tonn. Bransjen vil
samlet fjerne 400 tonn plast fra frukt og
grønt. 

Les mer

  

Godthaab i 100 
Vår medlemsbedrift Godthaab Helse og
Rehabilitering, Norges eldste i sitt slag,
var truet av nedleggelse, men kan
isteden feire 100- årsjubileum fordi
Bærum kommune har gitt grønt lys for

Digital ledelse 
Ledere må lede annerledes, er
konklusjonen i Manpower-rapport. Så
hvilke ledere ser hodejegerne etter nå? 

Les mer

Fast jobb som vekter 
Daglig leder Jon Jacobsen i S.O.S
Security i Larvik er ny begeistret bruker
av Ringer vannet, henter inn folk, gir
dem kurs og fast ansettelse som
vektere. 
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utvikling av virksomheten. 

Les mer
Les mer

  

Møter Norge rundt 
NHO vil arrangere informasjonsmøter
landet rundt som gir deg resultatet av
årets lønnsoppgjør og betydningen for
dine lokale lønnsforhandlinger. 

Les mer

Redder regnskog 
Vår medlemsbedrift Uno-X Energi tar
avstand fra bruk av palmeolje og har
som mål at palmeolje skal bli helt borte
fra drivstoff i Norge. Det kan bidra til å
redde regnskogen. 

Les mer

Pass deg for svindel 
Direktørsvindel – det angår deg også.
Eposten fra sjefen ser tilsynelatende
både viktig og riktig ut. – Kan du foreta
en internasjonal bankoverføring i dag?
Kan du stole på at denne virkelig ER fra
sjefen? 

Les mer

Stor opplevelse 

Kadetter på ball 
Kadetter på krigsskolen på Linderud i Oslo har en flott
tradisjon. De stiller hvert år opp på dans og fest på Rødtvet
Sykehjem som drives av vår medlemsbedrift Attendo. Å se
bildene fra årets ball er en opplevelse i seg selv. 

Se bildene

Nå 2.386 medlemsbedrifter med 5.800 virksomheter. Nye er:
Ptø Norge
Trondheim og Stavanger
Nettsted

Studio Lilla Bø Lilla 
Jeanette Wiull Mordt
Mer om

Rema 1000 Dokka Mat
Mer om

House of Dogs
Nettsted

Emmelines Hud & Velvære
AS 
Nettsted

Drammen Cryoklinikk DA
Nettsted

Beyer Gruppen AS
Nettsted

4Service
Ny virksomhet

Mer om saken
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